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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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فهر�س 

 ا�ستـهالل 

13 �شعيد يقطني ـ املغرب  من اأجل تفكري ن�شقي 

متـــون 

17 دِّ يف �شعر نزار قباين مقاربة حتليلية نقدية  �شامي ح�شني علي الق�شو�س  املفارقة وِخَطاب ال�شِّ

37 الالمنتمي واخرتاق الّنموذج املو�شوف)مقاربة ثقافية يف ال�ّشعر اجلاهلي(   خل�شر هني 

55 جتليات ال�شورة يف �شعر �شالح الزهراين درا�شة يف الت�شكيل والدللة   حممد �شالح حماد احل�شيني 

 دللت  

79 العوامل املمكنة يف الرواية التاريخية قراءة يف رواية القر�شان   لولوه ح�شن العبد اهلل 

95 �ُشَنُ الّن�س َنحَو تاأويل �شو�شيولوجي للعالمة ال�ّشردية الّنقد العربّي احلديث مثال   خالد علي يا�س 

109 اخلطاب القيمي يف الق�شة القطرية الإ�شكالية... واملمار�شة   رامي اأبو �شها 

129 وظائف متثيل اخلطاب الغريي يف الرواية وفق املنظور الباختيني   اأم ال�شعد حياة 

�سياقات 

143 �شيميائيات الأن�شاق احلية: من العالمات الع�شبية اإىل الن�س اجليني   ح�شيب الكو�س 

165 عادل فتحي ريا�س  البناُء النَّ�َشقّي يف القراآن مفهومه وتطبيقه النحوي  
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لغويات 

189 احممد املالخ  التوا�شل: اأ�ش�شه الل�شانية ومقت�شياته املعرفية  

207 ال�شتماع من منظور الكتابة ول�شانيات املنطوق   عبد ال�شالم ال�شيد حامد 

225 بالغة الإقناع يف �شور اخلطاب املقامة اجلرجانّية للهمذاين اأمنوذجا   حمّمد النا�شر كّحويل 
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التواصل
أسسه اللسانية ومقتضياته املعرفية

د. احممد املالخ

الكلية املتعددة التخ�س�س�ت ب�آ�سفي

ج�معة الق��سي عي��ش، مراك�ش/ املغرب

elmellakh_mhammed@yahoo.fr

ت�ريخ اال�ستالم: 2017/06/05

ت�ريخ القــــــبول: 2017/09/11

امللخ�ص:

ن�سعـــى مـــن خالل هذا البحث اإىل درا�سة ثوابـــت الفعل التوا�سلي يف �سقه الل�س�ين، مركزيـــن على تطور جمموعة من 

املق�ربـــ�ت التـــي جعلت من مكون�ت ووظ�ئف الـــ�سريورة التوا�سلية مو�سوع� له�. و�سنبني كيـــف اأن التحوالت التي �سهدته� 

جمموعة من احلقول املعرفية ك�ن له� دور يف تطوير الدرا�س�ت التوا�سلية ب�عتب�ره� جم�ال علمي� بيني�.

الكلمات املفاتيح:

املعرفية – التوا�سل- املق�م – اال�ستدالل- ال�سنن- النموذج- ال�سريورة- املنعطف- ال�سي�ق
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Communication:
its linguistic basics and cognitive implications

Mhammed Elmellakh 

Qadi Ayyad Universty. Marrakech. Morocco
elmellakh_mhammed@yahoo.fr

Abstract: 

We aim through this research to study the basics of the communicational act in its 
linguistic aspect. Our focus will be on the development of the concept of communication in 
different scientific fields. Several models based on interdisciplinary approach contributed 
to the deconstruction of the components and functions of communication.

Key words:
cognition- models – communication – code- context –inference- turn- process
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مقدمة:

اقرتن البحـــث يف م�هية التـــوا�سل ومكون�ته وثوابته 

ووظ�ئفه واآلي�ته ب�لتطورات املتالحقة للحي�ة االقت�س�دية 

وال�سي��سيـــة والعلمية والتكنولوجية والرتبوية للمجتمع�ت 

احلديثة.

تتقـــ��سم جمموعـــة مـــن العلـــوم النظـــر يف مقوم�ت 

التـــوا�سل ومقت�سي�تـــه، ومـــن ال�سعـــب اإيجـــ�د قـــوا�سم 

معرفيـــة ومنطلق�ت نظريـــة اأو منهجية م�سرتكة بني هذه 

املق�ربـــ�ت. فهن�ك من جهة تنـــوع يف تخ�سي�ش جم�الت 

التوا�سل يعك�ش اإىل حد بعيد القيمة املعرفية التي حتظى 

بهـــ� الظواهـــر التوا�سلية يف جمموعة مـــن التخ�س�س�ت 

العلميـــة، وعلـــى �سبيـــل املثـــ�ل ال احلـــ�سر نذكـــر بع�س� 

منه�: التوا�سل االإن�س�ين واحليـــواين، والتوا�سل التقني، 

والتوا�سل اإن�س�ن– اآلة، والتوا�سل البني-ثق�يف، والتوا�سل 

اجلم�هريي، والتوا�سل املوؤ�س�س�تي، والتوا�سل ال�سي��سي، 

والتـــوا�سل االإعالمـــي، والتوا�سل الو�س�ئطـــي، والتوا�سل 

االأدبي.... وميثـــل هذا التنوع م�ستال علمي� خ�سب� لتطور 

ية تتداخل فيهـــ� العلوم وتتك�مل يف  مق�ربـــ�ت بينية وَعبرْ

و�سف الظواهـــر وتف�سريهـــ�، وقد تعزز هـــذا املنحى مع 

بروز تخـــ�س�س�ت علميـــة دقيقة، تكـــ�سف تو�سع� جديدا 

خلريطة العلوم املع��سرة. 

ومن ح�سن�ت هذا التو�سع بن�ء من�ذج جديدة للتوا�سل 

اأو تعديـــل و�سد ثغـــرات النمـــ�ذج الكال�سيـــة املوروثة عن 

نظرية االإعـــالم و�سيغه� املعدلة يف النظريـــ�ت الل�س�نية 

الوظيفيـــة للغـــة. ويكمـــن امللمـــح البـــ�رز لهـــذه النم�ذج 

اجلديدة يف ارتك�زه� على منظورات علمية متنوعة تنتمي 

اإىل علـــم النف�ش اأو علم االجتمـــ�ع اأو التداولي�ت املعرفية 

اأو حتليـــل اخلطـــ�ب اأو منظومـــة العلوم املعرفيـــة ع�مة. 

وي�سكل ذلك ثورة يف الن�س�ج االإب�ستمولوجي الع�م لنظرية 

التوا�سل، فلم يعـــد ب�الإمك�ن احلديث عن نظرية موحدة 

وع�مـــة من�سجمـــة ومكتملـــة للتـــوا�سل؛ ف�مل�سهـــد العلمي 

العـــ�م يك�سف اأنن� اإزاء ثورة من�ذج للتوا�سل، من�ذج ذات 

�سالحي�ت حمدودة ت�سلح مل� تنطبق عليه، تقرتن مبج�ل 

، ل�سعوبة احتـــواء تعقد 
(1(

خمـــ�سو�ش و�سفـــ� وتفـــ�سريا

الظواهر التوا�سلية االإن�س�نية يف نظرية ع�مة، مثلم� ك�ن 

عليه االأمر مـــع نظرية االت�س�ل التي �س�غ اأ�س�سه� �س�نون 

وويفر. فثمة �سعوبة يف منذجـــة عن��سر الفعل التوا�سلي 

ومكون�تـــه يف م�ستوي�تـــه الفيزي�ئية والثق�فيـــة والنف�سية 

واالجتم�عية ويف ره�ن�ته واأمن�طه ووظ�ئفه.

ينبغـــي اإذن اأن ننظـــر اإىل كل منـــوذج يف حم�ولتـــه 

القب�ش على بع�ش حم�ور ارتك�ز العملية التوا�سلية ت�رك� 

عنـــ��سر اأخـــرى لنم�ذج مغ�يـــرة، حتتكـــم اإىل منطلق�ت 

معرفية اأخرى.

1- اجتاهات البحث يف التوا�صل

يكـــ�سف راهن التنظـــري للتوا�سل اليوم عـــن ان�سط�ر 

ان�سغ�ل املوؤ�س�س�ت االأك�دمييـــة الدولية اإىل ثالثة اأقط�ب 

بحث كبى:

قطـــب اأول: تتق�طـــع فيه علـــوم االأعـــ�س�ب )بيولوجي�  ●●

االأع�س�ب، فيزيولوجي� االأع�س�ب، �سيدلة االأع�س�ب، 

�سيكولوجيـــ� االأع�س�ب، املعلوميـــ�ت( والعلوم املعرفية 

)�سيكول�س�نيـــ�ت، املنطـــق، املعلوميـــ�ت، ال�سيكولوجي� 

املعرفيـــة، الل�س�نيـــ�ت(. ي�ستغل هذا القطـــب بق�س�ي� 

تقرتن بعالقة التوا�سل ب�لدم�غ اإدراك� ومتثال ومع�جلة 

للمعلوم�ت.

قطب ث�ن: تلتقي فيه العلوم املعرفية ب�لعلوم الهند�سية  ●●

)معلوميـــ�ت، اإلكرتونيـــك، منـــ�ذج ري��سيـــة، اآليـــة(. 

يروم منذجـــة خ�س�ئ�ش ومكون�ت وعنـــ��سر التوا�سل 

. دافعنـــ� عن ت�سور مم�ثـــل للعالقة بني النظرية والنمـــوذج يف العلوم املعرفية   (1(
املع��سرة يف كت�بنـــ�: ق�س�ي� اإب�ستمولوجية يف الل�س�ني�ت. ينظر، احممد املالخ، 

ح�فظ اإ�سم�عيلي علوي، ق�س�ي� اإب�ستمولوجية يف الل�س�ني�ت، �ش82.
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االإنـــ�س�ين وحم�ك�ته� وتقيي�سهـــ�، يف اإط�ر عالقة االآلة 

ب�الإن�س�ن.

قطب ث�لث: موؤ�س�ش على العلوم االإن�س�نية واالجتم�عية،  ●●

ين�سغـــل مبدى ت�أثـــري تقنيـــ�ت التـــوا�سل )املعلومي�ت، 

و�س�ئل التوا�سل عن بعد، الو�س�ئل ال�سمعية الب�سرية( 

على بنية املجتمع واأن�س�قه الفكرية والقيمية واالعتق�دية 

و�سلمية اأدوار الف�علني االجتم�عيني، وحجم الت�أثريات 

.
(1(

ال�سلوكية لتقني�ته ومداه�

ميثل هـــذا التنظيم الثالثي الأقطـــ�ب البحث املظهر 

التف�علـــي للتخـــ�س�س�ت العلمية، وذلك �سمـــن �سبك�ت 

ومنظوم�ت علمية مرتابطـــة، تعك�ش توزع البحث احل�يل 

بـــني املظهـــر التقنوي الـــ�سرف املن�سغل ب�سورنـــة اآلي�ت 

التوا�سل وحم�ك�ته� بهدف بن�ء اآالت ق�درة على حم�ك�ة 

املظ�هـــر التوا�سليـــة للبـــ�سر، وث�نيـــ� املظهـــر االإنـــ�س�ين 

والقيمـــي الذي ت�سعى العلوم االجتم�عيـــة واالإن�س�نية اإىل 

ا�ستكن�ه جتلي�ته وقوانني ا�ستغ�له.

وتن�سغل االأقط�ب الثالثة جمتمعة ب�أ�سئلة حمددة: م� 

هي امليك�نزم�ت التـــي تع�لج من خالله� الذوات الفردية 

واجلم�عيـــة املعلوم�ت واالأخبـــ�ر؟ كيف تتف�عـــل الذوات 

مـــع الع�مل املحيـــط به�؟ وهـــل ميكن منذجـــة بع�ش تلك 

امليك�نزم�ت وحم�ك�ته� بوا�سطة االآلة؟

2- التوا�صل الل�صاين: املقومات والآليات

�سرنكز فيم� يلي على التوا�سل الل�س�ين، م�ستح�سرين 

اقرتانه ب�الآلي�ت الع�مة التـــي ي�ستعمله� اجله�ز الع�سوي 

االإن�س�ين للتوا�سل مع ع�مله، ويف نه�ية املط�ف ف�لتوا�سل 

اللـــ�س�ين فرع من اأنظمـــة التوا�سل املعقـــدة التي يحتكم 

. ومن ميزاته اأنه 
(2(

اإليهـــ� الك�ئن يف تف�عله مع حميطـــه

)1)  ينظـــر للتو�سع: دومنيـــك فولطون، علوم التـــوا�سل، �سمن: التـــوا�سل نظري�ت 
ومق�رب�ت، ترجمة عز الديـــن اخلط�بي وزهرة حوتي، من�سورات ع�مل الرتبية، 

�ش114. 

اأبراهـــ�م مولـــز- كلـــود زيلتمـــ�ن، التـــوا�سل، �سمـــن: يف التداوليـــة املعـــ��سرة   (2(
والتوا�سل، ترجمة وتعليق حممد نظيف، �ش7.

توا�سل متجذر يف منظوم�ت عالئقية، يربط من خالله� 

االإنـــ�س�ن عالقتـــه ب�الآخـــر وبذاتـــه ومب��سيـــه وبح��سره 

ومب�ستقبلـــه وب�لع�مل املحيط بـــه. ف�لتوا�سل يجري داخل 

الـــذات وعبهـــ� وبينه� وبني الـــذوات، ومن ثمـــة املظهر 

العالئقـــي الـــذي يحكـــم الفعـــل التوا�سلـــي االإنـــ�س�ين. 

ف�مليك�نزم�ت التي يدبر بوا�سطته� الذهن ويدير التوا�سل 

اللـــ�س�ين، ال تنف�سل عن امليك�نزم�ت التـــي ي�ستعمله� يف 

تـــوا�سالت غري لغوية، واإن ك�ن التـــوا�سل اللغوي خ��سع� 

خل�سو�سي�ت ينبغي ا�ستجالوؤه�.

ميثـــل التوا�سل مظهرا مركزي� جلميـــع اأ�سك�ل تب�دل 

العالمـــ�ت لفظية وغري لفظية بني الب�سر، ويبنى الت�سنني 

. ف�الأ�سل 
(((

الثق�يف وتنميط ال�سلوك�ت االجتم�عية عبه

الالتيني لكلمـــة »توا�سل« معن�ه جعـــل �سيء م�سرتك� بني 

طرفني، مم� يبز املظهر العالئقـــي واالجتم�عي لعملية 

التـــوا�سل، الأنـــه يتج�وز حـــدود التـــوا�سل داخـــل الذات 

الفردية، التوا�سل الداخلي، نحو تق��سم/ نقل املعلوم�ت 

واالأفك�ر بني الذوات االجتم�عية.

يقتـــ�سي النـــ�س�ط التوا�سلـــي اللفظـــي تفعيـــل اآلي�ت 

مركبة، ي�ستع�سي االإم�س�ك بهـــ� خ�رج نظرية ت�ستح�سر 

تف�عل جمموعة من امللك�ت والكف�ي�ت وت�س�ركه�. ف�لفعل 

التوا�سلي مركب يف بن�ئه لعدة اعتب�رات:

فهـــم  و�سريورة  اإنتـــ�ج  �سريورة  بـــني  الن�سطـــ�ره  اأوال،   -

متداخلتني وغري منف�سلتني يف التب�دالت اللفظية.

امللفوظـــ�ت  معنـــى  ا�ستخـــال�ش  �سريورة  الأن  ث�نيـــ�،   -

وال�سريورة الت�أويلية تت�سكل وتتطور يف كنف التف�عالت 

االجتم�عية بني االأفراد.

- ث�لث�، الأن ال�سريورة التوا�سلية بني االأطراف قد تنجح، 

وقد تف�سل العتب�رات ت�ستلزم اإمع�ن التحليل.

-رابع�، الأن املعـــ�ين والت�سورات التي تتـــ�سكل يف اأذه�ن 

(3( Olivier Houde, vocabulaire de sciences cognitives, pp 94 - 100.
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الـــذوات املتوا�سلة ال حتمله� الر�س�ئـــل اللفظية ك�ملة، 

ثمة اأ�سيـــ�ء ترتك للتخمـــني ولالفـــرتا�ش ولال�ستلزام 

وللت�سمني.

- خ�م�س�، الأنه بوا�سطة اللغة ننجح يف خلق اأفع�ل واأعم�ل 

وتغيري الع�مل الذهني لالآخر.

- �س�د�س�، الأن ثمة توترا بني غ�ي�ت الكالم واأغرا�سه من 

جهـــة وبني و�س�ئلـــه من جهة اأخرى، ممـــ� يجعل الفعل 

التوا�سلـــي مـــ�سدودا اإىل مبـــ�دئ مـــن قبيـــل املردودية 

.
(1(

واملالءمة والنج�ح والف�ئدة

1 منذج��ات الت��وا�صل الل���صاين: البدايات   -2
ومنعطفاتها

 يف جن�عة ر�سده� 
(2(

تتفـــ�وت منـــ�ذج التـــوا�سل

للتعقيـــد ال�س�لـــف ذكره، ويرجـــع هذا التفـــ�وت اإىل 

تب�يـــن املنطلق�ت واملرجعي�ت. لكـــن ب�سكل ع�م ال بد 

من ر�سد املحطـــ�ت الت�ريخية الكـــبى التي ت�سكلت 

يف كنفهـــ� معظم الت�سورات حـــول مكون�ت التوا�سل 

اللـــ�س�ين وخ�س�ئ�سه ومقت�سي�ته واأن�س�قه مع ربطه� 

مبرجعي�ته� النظرية واملنهجية.

بدايـــة ال بـــد مـــن الفـــ�سل بـــني احلـــد�ش الع�م 

الـــذي رافق التفكري يف اللغة عـــب ت�ريخه� من داخل 

املرجعيـــ�ت االإغريقيـــة والعربيـــة وغريهـــ�، والـــذي 

ربط بني اللغة والتـــوا�سل، ف�عتب�ر اللغة اأداة توا�سل 

اإذا ت�أملن� الظ�هرة اللغوية من منظور تطوري اأحي�ئي، جند اأنف�سن� اأم�م م�س�ئل   (1(
ملغـــزة، فمـــن جهة ال توجد ق�سدية اإرادية بيولوجيـــة للتوا�سل عنده، وال ح�جة 

كذلـــك فطرية للتوا�سل على م�ستوى اأع�س�ئه احلية، وال ح�جة للفكر اإىل كالم، 

الأن هنـــ�ك م� يبني اأن الفكر ميكن اأن يقوم يف الذهن/ الدم�غ يف ا�ستقالل عن 

اللغـــة. ووفق هذا الت�سور ميكن الت�سديد على كـــون التوا�سل اللفظي والتوا�سل 

عمومـــ� ظ�هـــرة انبث�قية مـــن الن�حية االأحي�ئيـــة عن اأنظمة مع�جلـــة وتخزين 

املعلومـــ�ت ممثلـــة يف االكتـــ�س�ب والتعلـــم والتخزيـــن والتذكر والتمثـــل، ورمب� 

عـــن قـــدرات معرفية اأخـــرى. انظر: م�سطفـــى بوعن�ين، التـــوا�سل اللغوي بني 

املقت�سي�ت الل�س�نية واملعرفية، �سمن: التوا�سل واأبع�ده الل�س�نية وال�سيكولوجية 

والرتبوية والتقنية، �ش55 - �ش 56. 

)2)  مـــن اأجـــل ر�سد ت�سنيفي لنمـــ�ذج التوا�سل، ينظر، نور الديـــن راي�ش، نظرية 
التـــوا�سل والل�س�نيـــ�ت احلديثـــة. وانظر: احممـــد اإ�سم�عيلي علـــوي، التوا�سل 

االإن�س�ين: درا�سة ل�س�نية.

م�سلمـــة ث�وية يف اأن�س�ق مع�رف احل�س�رات ال�س�بقة، 

وبـــني البحـــث الدقيـــق يف االآلي�ت و�سي�غـــة القوانني 

والتف�سريات ب�عتب�ره م�س�ألة حديثة.

تت�سكل البدايـــ�ت مع من�ذج االتـــ�س�ل واالإعالم 

التي �س�غهـــ� علم�ء ري��سيون يف جمـــ�الت االت�س�ل 

عن بعد، وحتديدا االإر�س�ل التلغرايف. اأ�سهر النم�ذج 

مـــ� عرف بنموذج �س�نون وويفر، الذي تبن�ه مهند�سو 

االت�س�الت، وا�ستوحـــ�ه الل�س�نيون بعد ذلك لنمذجة 

عمليـــ�ت التـــوا�سل الل�س�ين. وهو منـــوذج ينبني على 

ثوابـــت متثـــل العنـــ��سر املركزية يف االتـــ�س�ل، وهي 

»املـــر�سل« مـــ�سدر الر�س�لـــة، قد يكـــون فـــردا اأو اآلة 

اأو مـــوؤ�س�سة، و »املـــر�سل اإليه« اأو »امل�ستقبـــل« ي�ستقبل 

ر�س�لة »املر�سل«، و»الر�س�لة« وهي املعلوم�ت اأو االأخب�ر 

املنقولـــة، ثـــم »القنـــ�ة« التي قـــد تكون قنـــ�ة �سوتية 

اأو مرئيـــة اأو اآلة، و»الـــ�سنن«؛  اأي النظ�م الذي ينظم 

عن��سر الر�س�لة ووحداته�، ف�إذا تعلق االأمر ب�لكالم 

املنطوق، فـــ�الإ�س�رة ال�سوتية لي�ست جمرد �سو�س�ء، 

واإمنـــ� رمـــوز يحكمهـــ� ن�سق مـــن القوانـــني والقواعد 

التنظيميـــة، ميثلهـــ� الن�سق اللغوي، ف�لنـــ�سق يتو�سط 

العالقة بني ال�سوت واملعنـــى. ف�الأفك�ر واالأخب�ر يتم 

ت�سنينهـــ� يف ر�س�لة عب و�س�طة الـــ�سنن، الذي ي�سكل 

راأ�سم�ال مـــ�سرتك� يتق��سمه املر�سل وامل�ستقبل، وميثل 

خمزونـــ� ذهنيـــ�، يحتكم اإليـــه كالهم� لعقـــد ال�سنن 

وتفكيكه.

ت�صوب هذا الت�صور جمموعة من النقائ�ص:

- حتـــى ين�سجـــم مـــع خ�س�ئـــ�ش النظـــ�م اللغـــوي 

االإنـــ�س�ين نحتـــ�ج اإىل اإغن�ئه، بعنـــ�سر »املرجع« 

و»ال�سي�ق« وهو م� �سنالحظه يف النم�ذج الالحقة 

التـــي بنيت على منـــوذج �س�نون وويفـــر، مب� فيه� 

منوذج ي�كوبـــ�سون؛ ف�لر�س�لـــة اللغوية حتيل على 

مرجـــع واقعي اأو متخيل، ويرتبـــط النظ�م اللغوي 
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راأ�س� ب�لع�مل، كم� نتخيله اأو كم� نتمثله اأو نعي�سه، 

وال ميكـــن اأن يحيل على نف�سه. والر�س�لة مربوطة 

ب�سيـــ�ق اإنتـــ�ج بـــ�سكل اأو ب�آخر، بغـــ�ش النظر عن 

كيفيـــة تخ�سي�سنـــ� لل�سيـــ�ق، اأو النظريـــ�ت التي 

ميكن اأن نبنيه� لل�سي�ق التخ�طبي.

- اإن عمليـــة عقـــد الـــ�سنن، تتحكـــم فيهـــ� جمموعـــة من 

املحـــددات النف�سية واالجتم�عيـــة، وال ميكن اأن تكون 

عملية ح�س�بية اآلية حتتكـــم اإىل خمزون ذهني �س�كن 

من الرموز وقواعده� التنظيمية، وين�سحب االأمر نف�سه 

على تفكيـــك ال�سنن ال�ستخال�ش اخلـــب اأو املعلوم�ت، 

فعملية التفكيك لي�ست ا�ستخال�س� للمعنى ب�سكل اآيل، 

بل هـــي حتيل على تدخل اآلي�ت فهـــم وت�أويل، حتكمه� 

حمددات نف�سية وثق�فية واجتم�عية.

- فكرة ال�سنن امل�سرتك واملوحد الذي يتق��سمه املر�سل 

واملر�سل اإليه، �سرب من التجريد واالأمثلة؛ فهن�ك 

تفـــ�وت يف درجـــ�ت امتـــالك الـــ�سنن والتحكم يف 

عن��سره، ف�الأفراد واإن تكلموا اللغة نف�سه�، ف�إنهم 

يتف�وتون يف خمزونهم املعجمي، واملعريف، كم� اأن 

�سجـــالت اللغة عندهم غـــري متم�ثلة. وميثل ذلك 

مدع�ة وم�سوغ� الإدراج مفهوم اللغ�ت الفردية كم� 

�ستبني ك�ترين كريب�ت اأوري�سيوين، والذي �سيمثل 

عنده� مدخال من��سب� ملفهوم التعدد ال�سنني.

يق�بـــل وحدة ال�سنن املزعومة مفهوم تعدد ال�سنن. 

و�سيتطور هذا املفهوم مـــع التعديالت التي ط�لت 

منـــوذج ي�كوب�سون يف عوامل اللغة ووظ�ئفه�. ولن� 

عودة اإىل املو�سوع.

، واالأقوال ال حتمل 
(1(

- التوا�سل بني الب�سر مق��سدي

)1)  تدعو بع�ش االأعم�ل اإىل التخلي عن ال�سيغة القوية للق�سدية، بدعوى اأن الت�سور 
العقـــالين الك�رتيزي للذات، ب�عتب�ره� ذات� واعية الأفك�ره�، ال ميكن الت�سليم به، 

يف ظـــل نت�ئج التحليـــل النف�سي، خداع الـــذات لنف�سه� والت�سليـــل و�سلطة الوهم، 

ثـــم هل القول حمكـــوم مبق�سدية اأح�ديـــة اأم هن�ك تعدديـــة مق�سدية؟ م�ذا عن 

املقـــ��سد اجلم�عية الث�وية يف القول الفـــردي اأو االأقوال التي ال ي�ستطيع اأ�سح�به� 

اأن يدافعوا عن مق��سد وا�سحة، االأقوال املبهمة املق��سد؟

املق��سد اإال ب�سكل جزئي، ف�الأقوال قرائن من بني 

اأخـــرى لالهتداء اإىل مق�سد املـــر�سل، ف�إذا ك�نت 

امللفوظ�ت حتمل عـــددا غري حمدود من الدالالت 

من الن�حية املبدئية، يبقى اإ�سك�ل التوا�سل مرتهن� 

بكيفيـــة حتديـــد مقـــ�سد املتكلم والتعـــرف عليه، 

وينبغـــي الف�سل بني االإخب�ر يف العملية التوا�سلية 

واملعنـــى. فبدهـــي اأن هن�ك م�س�فـــة ت�سورية بني 

اخلـــب واملعنـــى، االآالت ميكن اأن تتن�قـــل االأخب�ر 

لكن وحـــده الب�سر يتوا�سل بوا�سطـــة املعنى. ولقد 

ك�ن �سبريبـــر يف تداوليته املعرفيـــة موفق� عندم� 

ميز بـــني الق�سد االإخبـــ�ري والقـــ�سد التوا�سلي 

.
(2(

م�ستندا يف ذلك اإىل غراي�ش

- تقـــوم امل�سلمـــة ال�سمنية يف منـــوذج االت�س�ل على 

اأن كل معنـــى اأو فكرة اأو ت�سور يرتبط بعالمة؛ اأي 

اأن كل مـــ� ميكن ت�سوره ميكن ترميـــزه وت�سنينه. 

ف�لعالم�ت اأوعية لالأفك�ر. وي�سطدم هذا التمثل 

ب�سعوب�ت �ستـــى، اأوال، ع�مل العبـــ�رات واإن ات�سع 

مداه، ال ميكن اأن يحتوي ع�مل املع�ين واملدلوالت. 

ث�نيـــ�، العالقة بني امللفـــوظ واملعنى لي�ست عالقة 

واحد بواحد. ال يوجـــد مق�بل ملفوظ واحد معنى 

واحد. ميكن مللفوظ اأن يحتمل ت�أويالت متعددة يف 

�سي�ق�ت تخ�طبية متعددة. ويتعلق ذلك مب� ي�سمى 

مب�سكل االلتب��ش، زد على ذلك اأنه اإزاء قول جند 

ت�سمينـــ�ت وا�ستلزامـــ�ت ال ت�سننهـــ� اأو ترمزهـــ� 

العب�رة، ف�سريورة بن�ء املعنى تبني اأن الت�سمين�ت 

واال�ستلزام�ت ٌت�ستنتج وال ٌت�سنن.

- ي�سعـــب تو�سيع الطـــرح املذكور اأعـــاله اإىل اأنظمة 

عالمـــ�ت اأخرى، مـــن قبيـــل النـــ�سو�ش االأدبية، 

هـــل النـــ�ش االأدبي ح�مـــل لر�س�لة حمـــددة �سلف� 

ت�سبـــق �سي�غتـــه وت�سكل بني�تـــه واأن�س�قـــه؟ األي�ش 

(2(  Anne Reboul, langage et cognition humaine, pp42- 4(.
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هـــذا الطرح هو م� �سكل مـــ�أزق البنيوية يف االأدب 

ب�دع�ئهـــ� وجود معنى حم�يـــث يخ�سع لفك �سننه 

مـــن قبل حملـــل مـــزود ب�آليـــ�ت حتليـــل البني�ت، 

والبني�ت اأ�سنن لعقد املعنى/ الر�س�لة؟ 

وللخـــروج من مـــ�أزق حم�يثة املعنـــى حل�مل م�، 

وليكـــن نـــ�س� اأو مـــ� �س�كل، ك�ن ينبغـــي اأن ننتظـــر 

تطـــور جمموعة مـــن الـــدرا�س�ت يف العلـــوم املعرفية 

والتداولي�ت االأدبية والنظريـــة التلفظية وتطبيق�ته� 

 ,new turn يف حقل االأدب، وموؤدى املنعطف اجلديد

اأن املع�ين �سديدة االقرتان بو�سعي�ت تلفظية مركبة 

تت�سمن املـــر�سل واملتلقي واإكراهـــ�ت مرتبطة ب�أنواع 

االجتم�عيـــة.  املمـــ�ر�س�ت  وبخ�سو�سيـــة  اخلطـــ�ب 

وحتـــى يف علم داللة امللفـــوظ يف التداولي�ت الل�س�نية 

مت التمييـــز بـــني م�ستويـــني للمعنـــى، اأعنـــي االإقـــرار 

ببن�جمـــني اإمـــ� منف�سلـــني اأو متك�ملـــني: برن�مـــج 

يحـــدد الـــ�سروط الل�س�نيـــة للداللـــة داخـــل امللفوظ، 

بو�سعيـــ�ت  ارتب�طـــه  يف  املعنـــى  يـــدر�ش  وبرن�مـــج 

توا�سليـــة حمددة. هـــذه ال�سيغة اأنتجـــت على االأقل 

برن�جمني علميني: التداوليـــ�ت املندجمة )مندجمة 

يف الداللـــة(، والتداوليـــ�ت املعرفية التـــي تقر بعدم 

انتم�ء التداولي�ت اإىل الل�س�ني�ت اأ�سال، واإمن� ترتبط 

م�س�ئل املعنى ب�لعلوم املعرفية التي تبحث يف �سروط 

اإدراك الذهن ملحيطه وفهمه.

- املـــر�سل اإليـــه م�ستقبـــل �سلبـــي يف هـــذا النموذج، 

ت�سله الر�س�لة وال ي�س�رك يف بن�ئه�، وال ي�سهم يف 

�سريورة اإنت�ج العب�رة، الأن ذوات التوا�سل منف�سلة 

يف هـــذا النمـــوذج. ف�ملعنـــى ينتقل من مـــك�ن اإىل 

اآخر، وعندم� تتب�دل الذوات االأدوار فذلك يتم يف 

اإطـــ�ر غري تف�علي، ال توجد فيه تغذية راجعة. وال 

وجـــود يف ظل هذا التـــ�سور الأهداف التوا�سل من 

ت�أثـــري يف املر�سل اإليه وتعديـــل معتقداته و�سلوكه، 

وال حَتّكـــم املر�سل يف �سريورة االإنتـــ�ج تبع� لالآث�ر 

التـــي حققه� ملفوظـــه اأو مل يحققه�، ولي�ش هن�ك 

اإمك�نيـــة للحديـــث عن الت�أثـــري على املـــر�سل اإليه 

ب��ستخـــدام ا�سرتاتيجي�ت خط�بيـــة تتنوع بح�سب 

و�سعيـــ�ت التوا�سل وره�ن�تـــه املر�سومة �سلف�. اإن 

انعدام التف�عـــل بني ذات املر�سل واملر�سل اإليه يف 

النمـــوذج االتـــ�س�يل االآيل �سيتـــم ا�ستبداله فيم� 

بعد مب� عـــرف ب�لنموذج االأوركـــ�سرتي الذي يقر 

بتف�عل الـــذوات وب�لبن�ء املـــ�سرتك للر�س�لة )كل 

مر�سل هو م�ستقبل وكل م�ستقبل مر�سل ب�لقوة(.

- يح�سر هذا النموذج و�سفه يف الر�س�ئل االإخب�رية 

الب�سيطة، غـــري اأن تو�سيعه اإىل اأنـــ�س�ق �سيمي�ئية 

معقـــدة مـــن قبيـــل االأ�س�طـــري واالأدب والطقو�ش 

وغريهـــ� مم� يدخـــل يف �سوق التبـــ�دالت الرمزية 

بـــني البـــ�سر؛ اأي كل اأنـــ�س�ق العالمـــ�ت املندجمة 

يف كونه التوا�سلي، يبـــني ق�سوره يف و�سف اآلي�ت 

ا�ستغ�له�.

- يفـــرت�ش هذا النموذج املر�سل واملر�سل اإليه، ذوات 

غـــري ق�بلة لالن�سط�ر، و�سيتبني مع نظرية تعددية 

االأ�سوات مع ديكرو اأنه ينبغي التمييز بني املتلفظ 

واملتكلـــم، واأنه داخـــل امللفوظ تتـــ�س�دى اأ�سوات 

خمتلفة )ديكرو، ب�ختني(.

- يتـــم يف ظـــل هـــذا الطرح، تـــ�سور حي�ديـــة القن�ة 

ب�لنظر اإىل الر�س�لة اأو اخلب، حيث تعتب ح�مال 

حم�يـــدا، ال يعدل حمتوى اخلب، غري اأن البحوث 

املنجـــزة يف اإطـــ�ر �سيمي�ئي�ت التـــوا�سل وغريه� 

مـــن التخ�س�س�ت احلديثـــة يف حتليل اخلط�ب�ت 

متعـــددة ال�سيغ تبني اأن الو�سيط اأو القن�ة يعيدان 

ت�سكيل املعنى. لن�ستحـــ�سر الر�س�لة ال�سي��سية يف 

التـــوا�سل ال�سي��سي وت�سنينه� عب قنوات وحوامل 

خمتلفـــة من قبيل املل�سقـــ�ت اأو �سبك�ت التوا�سل 
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االجتم�عـــي اأو قنـــوات التـــوا�سل اجلم�هريي من 

تلفـــزة واإذاعة واأنرتنت. ويرتبـــط بهذا امل�سكل م� 

ا�سطلـــح عليه ب�لت�سفـــري العـــبي. اأ�سف اإىل م� 

ذكـــر م�سكل االحتـــك�م اإىل اأكرث مـــن قن�ة يف نقل 

الر�س�لـــة، ف�لتوا�سل الل�س�ين عند الب�سر ال يعتمد 

على قنـــ�ة واحدة، حيـــث ت�ستغل القنـــ�ة ال�سمعية 

والب�سريـــة )حـــرك�ت الوجـــه وتعبرياتـــه، نبات 

الـــ�سوت، حـــرك�ت اليـــد( اختـــ�س�را مـــ� يعرف 

بلغة اجل�سد. واالإ�سك�ل هنـــ�، كيف تتوزع عن��سر 

اخلـــب/ الر�س�لـــة/ املعنـــى على اأكرث مـــن قن�ة؟ 

بتعبري اآخر كيف ي�سري اجل�سد يف كليته »ح�مال« 

للمعنـــى، ف�ملعنى واأجزاوؤه وعنـــ��سره موزعة على 

قنوات اجل�سد.

وانطالق� من املالحظ�ت واالعرتا�س�ت ال�س�لفة 

الذكر ميكـــن اأن ن�ستجلي بع�ش العنـــ��سر التي متثل 

مدخال لتطوير منـــوذج للتوا�سل اللـــ�س�ين، نحدده� 

يف �سكل اأويل يف �سورة مف�هيـــم ع�مـــة. غري اأن هذه 

املف�هيم �ستجـــد طريقه� نحو نظريـــ�ت �ستعمل على 

ا�ستدم�جه� لتبي�ن اآلي�ت ا�ستغ�ل الفعل اللغوي. يتعلق 

االأمر ب�ملف�هيم الت�لية: ال�سي�ق، املق�سد، االأغرا�ش، 

الت�أثـــري، تعددية ال�سنن، تعدديـــة املرجع، اال�ستنت�ج، 

التغذية الراجعة، الت�س�رك يف بن�ء املعنى...

لقـــد ك�ن ينبغـــي اأن ننتظـــر تطـــور جمموعة من 

الل�س�نيـــ�ت  حقـــل  داخـــل  واالجت�هـــ�ت  النظريـــ�ت 

وخ�رجهـــ�، للخروج من انحـــ�س�ر منوذج ال�سنن الذي 

، ويتعلـــق االأمر 
(1(

تكـــر�ش مـــع الل�س�نيـــ�ت البنيويـــة

بل�س�نيـــ�ت الـــكالم والتداوليـــ�ت وحتليـــل اخلطـــ�ب 

ونظريـــة التلفـــظ ونظريـــ�ت احلجـــ�ج واإثنوغرافيـــ� 

التـــوا�سل والعلـــوم املعرفيـــة ونظريـــة اأفعـــ�ل الكالم 

ونظريـــة املح�دثـــة. مل يعـــد االأمر ٌيختـــ�سر يف ملكة 

. ينظـــر، مب�رك حنـــون، »عندم� تخلـــق النظرية مقوم�ت جت�وزهـــ�: قراءة يف   (1(
م�سري وظ�ئف اللغة«، �ش141.

ل�س�نيـــة ق�ئمة على مع�رف �سوتية و�سرفية وتركيبية 

 
(2(

ت�سكل قـــوام الـــ�سنن الإنـــ�س�ء التـــوا�سل، ف�لكف�ية

التوا�سليـــة تتم مبوجب ترهـــني كف�ي�ت متعددة متثل 

كف�ية ال�سنن اإحداه�.

فعلــــى الرغــــم مــــن الثغــــرات التــــي حفــــت النموذج 

االتــــ�س�يل يف �سيغته التقنوية )منــــوذج �س�نون وويفر( 

ف�إنــــه ال اأحــــد يجــــ�دل يف اأهميتــــه يف تطويــــر البحــــوث 

املنجزة حول نقل ال�سوت اأو ال�سورة، مع التحكم الكمي 

والري��سي يف حجم املعلوم�ت التي تنتقل عب االآالت، مع 

احلد من �سبل الت�سوي�ش التي قد توؤدي اإىل التخفيف من 

كم املعلوم�ت املنقولة، اأو توؤثر على و�سوح الر�س�لة. 

لقد اأ�سفر التطور يف تكنولوجي� وعلوم االإعالم والتوا�سل 

عــــن جتويد اآالت قــــ�درة على نقل الدفــــق اله�ئل للمعلوم�ت 

بدقة وجودة ع�ليتــــني، وم�زالت املجتمع�ت املع��سرة جتني 

ثم�ر هذه الثورة والتقدم اإىل حدود ال�س�عة.

يجب اأن ننظـــر اإىل هذا النموذج يف حدود م� و�سع 

لـــه، لي�ش القـــ�سد منه �سي�غة منذجـــة مدققة ومكتملة 

للتـــوا�سل اللـــ�س�ين والتـــوا�سل االإن�س�ين ع�مـــة. اإال اأنه 

ظـــل ث�وي� خلـــف جمموعـــة من النمـــ�ذج التـــي �سيغت 

اأو ا�ستدركـــت علـــى ثغراته. ومـــ� يوحـــد جمموعة منه� 

خ��سة النمـــ�ذج الوا�سفة لل�سلوك اللـــ�س�ين اأنه� ق�مت 

علـــى النموذج ال�سنني الذي يحـــ�سر ب�سيغ خمتلفة مب� 

فيهـــ� دورة الـــكالم عنـــد �سو�سري التي متثـــل جتلي� من 

جتلي�ته.

بالكفاي��ات  النمذج��ة  بديل��ة:  منذج��ات   2  -2
وال�صتنتاج والوظائف بديال لنموذج ال�صنن

اأهـــم  �سيغـــة خمتزلـــة  �سنقـــدم يف  يلـــي  فيمـــ� 

التعديالت التي ط�لت النموذج ال�س�لف الذكر:

- منـــوذج ه�رولـــد ال�سويـــل: تـــ�أ�س�ش علـــى التوا�سل 

. من اأجل مع�جلة دقيقة ملفهوم الكف�ية يف النظري�ت الل�س�نية واملعرفية احلديثة   (2(
ينظر، عز الدين البو�سيخي، التوا�سل اللغوي: مق�ربة ل�س�نية وظيفية.
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اجلم�هـــريي، وحـــ�ول مالمـــ�سة ثوابـــت الن�س�ط 

التوا�سلـــي من خـــالل اجلمع بـــني ذوات الن�س�ط 

التوا�سلـــي ووظ�ئفـــه واآلي�تـــه عـــب االإج�بـــة عن 

االأ�سئلة الت�ليـــة: »من؟ م�ذا يقول؟ ب�أية قن�ة؟ مع 

من؟ م� االأثر املتوقع من الكالم«. ثمة انفت�ح على 

تقني�ت التـــوا�سل والت�أثري املتوخـــى، مع احلر�ش 

على اإدراج املحددات النف�سية واالجتم�عية.

- منوذج رايلي ورايلي: جند يف هذا النموذج تركيزا 

على حمـــدد التف�عـــل، وانتم�ء الـــذوات املتف�علة 

اإىل جمموع�ت كـــبى اأو �سغرى، حمكومة ب�سي�ق 

ثق�يف اأو اجتم�عي.

- منوذج بريلـــو: يت�سمن هذا النمـــوذج تركيزا على 

مهـــ�رات التـــوا�سل والعوامل الثق�فيـــة واملعرفية، 

وحدود متثـــل املتوا�سلني الأدوارهـــم االجتم�عية، 

مع الت�سديد علـــى ت�سنني املعنى بوا�سطة احلوا�ش 

.
(1(

واجل�سد

لعـــل اأهـــم م� مييز هـــذه النمـــ�ذج تركيزه� على 

ال�سلـــوك التوا�سلـــي يف �سموليته، وعـــدم اقت�س�ره� 

علـــى البعـــد اللـــ�س�ين. ويعـــود ذلـــك اإىل ارتب�طهـــ� 

مبج�الت توا�سليـــة ت�ستوجب ا�ستحـــ�س�ر ب�رامرتات 

متنوعـــة مـــوؤ�س�سة للنـــ�س�ط التوا�سلـــي مثـــل جمـــ�ل 

التـــوا�سل اجلم�هـــريي. وب�ملـــوازاة ت�سكلت جمموعة 

من النم�ذج املوؤ�س�سة على البعد الل�س�ين بغ�ية �سبط 

املقت�سيـــ�ت الل�س�نيـــة واملعرفيـــة املتحكمـــة يف الفعل 

التوا�سلـــي املوؤ�س�ش على اللـــ�س�ن، ولقد ت�سكلت داخل 

حقـــول معرفية متعـــددة مثل الل�س�نيـــ�ت االجتم�عية 

والل�س�نيـــ�ت الوظيفية والتداوليـــ�ت والعلوم املعرفية 

وحتليل اخلط�ب.

لقد ح�ولت هذه النم�ذج اجلديدة جت�وز ثغرات 

)1)  . حنـــون مب�رك، »عندم� تخلـــق النظرية مقوم�ت جت�وزهـــ�: قراءة يف م�سري 
وظ�ئف اللغة، �سمن«، �ش143.

منـــوذج الـــ�سنن، ومعظمه� كمـــ� �سنبني مـــوؤ�س�ش على 

مفهـــوم متعدد للملك�ت وللكف�ي�ت، مبينة عدم �سحة 

النم�ذج التي تقرن جن�عة الكف�ية التوا�سلية ب�متالك 

القدرة الل�س�نية، وب�ال�ستثم�ر االأمثل للموارد املعجمية 

اأو الرتكيبيـــة اأو الداللية، الأن هذه املوارد كم� �سيتبني 

مـــع هذه الـــدرا�س�ت تتحكـــم فيه� مـــ�س�يف متعددة، 

حتدده� االعتبـــ�رات الفردية/ النف�سيـــة/ الثق�فية، 

املوؤ�س�س�تيـــة، واعتب�رات  اأو االعتبـــ�رات اجلم�عية/ 

نوع اخلط�ب الـــذي ن�ستعمله، وبكلمـــة واحدة ت�ستغل 

هذه امل�س�يف كقيود اأو اإكراه�ت متحكمة يف �سريورة 

.
(2(

االإنت�ج اأو الفهم

يتعني اإذن، االإقرار، مب�س�ألتني:

-امل�صاألة الأوىل: اأنن� اإزاء حتول وانتق�ل من االعتم�د 

على ال�سنن اإىل االحتك�م اإىل ال�سنن واال�ستدالل.

- امل�صاألـــة الثانيـــة: ترتبـــط بتو�سيـــع مفهـــوم امللكـــة 

التوا�سلية ب�النفت�ح على مفرت�ش تفعيل الكف�ي�ت؛ 

اأي اأن امللكة التوا�سلية تنبني على ملك�ت متف�علة 

يف �سريورة االإنت�ج والت�أويل.

نذكـــر على �سبيل املث�ل ال احل�سر بع�ش االأ�سم�ء 

واملحطـــ�ت التـــي اقرتنت بهذا التحـــول دون اأن يكون 

تطـــوري م�سبـــوط: مفهـــوم  ر�سم منحـــى  غر�سنـــ� 

القدرة التوا�سلية عند ديـــل ه�ميز، منوذج م�ستعمل 

اللغـــة الطبيعية عنـــد �س�مين ديك، مكونـــ�ت القدرة 

التوا�سليـــة عنـــد كنـــ�يل و�سوايـــن، منـــوذج كف�ي�ت 

التخ�طب عنـــد ك�ترين كريبـــ�ت اأوري�سيوين، نظرية 

املالءمة مع �سبريبر وول�سون.

هـــذه  بـــني  ومتغـــريات  م�سرتكـــة  قـــوا�سم  ثمـــة 

. ميكن اأن نالحظ حتكم هذه امل�س�يف واالإكراه�ت يف لعبة الت�سريح والت�سمني   (2(
يف اخلطـــ�ب ال�سي��سي. فكرثة التلميح والت�سمني يف خط�ب ال�سي��سي، حتدده� 

هويـــة اأطراف التـــوا�سل ومتثلهـــم الأدوارهم، والنمـــ�ذج الذهنيـــة املكونة حول 

اخل�سوم املفرت�سني وو�سعية التوا�سل...
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املق�رب�ت: يتحدد امل�سرتك يف كـــون امللكة التوا�سلية 

نتـــ�ج تف�عل جمموعـــة من امللك�ت، تخـــ�س�ش امللكة 

الل�س�نيـــة املعرفـــة الل�س�نية اخل�لـــ�سة يف ا�ستقالله� 

عن ال�سيـــ�ق، وتخ�س�ش امللكة االجتم�عية ال�سوابط 

االجتم�عيـــة والثق�فيـــة ال�ستعمـــ�ل اللغـــة مـــن قبيل 

معرفـــة الهوية االجتم�عية وحتديـــد هرمية املتكلمني 

يف ال�سلـــم االجتم�عي، وتخـــ�س�ش امللكـــة التداولية 

مقت�سي�ت ا�ستعم�ل اللغة يف مواقف توا�سلية حمددة 

مب� يتوافـــق واالأو�س�ع التوا�سلية، مم� ي�ستلزم تفعيل 

�سجـــالت لغوية خ��سة ر�سمية اأو حم�يدة اأو حميمية، 

تكـــ�سف اآليـــ�ت التوافق بـــني النظ�م اللغـــوي والعقل 

االجتم�عـــي، اأعنـــي قـــدرة اللغـــة علـــى التن�غـــم مع 

تنظيم�ت اجتم�عية غ�ية يف التعقيد. ومن املعلوم اأن 

هذه امللـــك�ت تقبل اأن تتفرع اإىل ملـــك�ت اأدق، فمثال 

ال منـــ��ش للقدرة التداولية من قـــدرة خط�بية متكن 

مـــن اإنتـــ�ج �سل�سلة مـــن امللفوظـــ�ت املنظمـــة، ميكن 

تنظيمهـــ� يف �سجالت نوعية مثل اخلطـــ�ب الو�سفي 

وال�سردي وغريهم�. ثم هنـــ�ك امللكة اال�سرتاتيجية؛ 

اأي جممـــل اال�سرتاتيجيـــ�ت التي يخت�رهـــ� الف�علون 

يف املجـــ�ل التوا�سلي لبلوغ االأهداف التوا�سلية بكلفة 

اأقـــل وب�حـــرتام لل�سوابـــط االأخالقيـــة واالجتم�عية 

والثق�فيـــة املتحكمة يف توا�سالتهـــم، ميكن اأن تكون 

اال�سرتاتيجي�ت لفظية اأو ج�سدية.

وقبل اأن يبداأ اال�ستغ�ل ببن�مج ل�س�ني�ت الكالم 

ونظرية التلفظ، ينبغي اأن ن�ستح�سر القيمة املعرفية 

خلط�طة ي�كوبـــ�سون التي تـــ�أ�س�ست علـــى اإ�سك�لي�ت 

وظيفيـــة انبنـــت على تيمة حمورية تتمثـــل يف ا�ستغ�ل 

، يف اإطـــ�ر دين�مي مـــوؤ�س�ش على 
(1(

الـــ�سنن ووظ�ئفه

العوامـــل والوظ�ئف التي تبز مرونـــة النظ�م اللغوي 

)1) ينظـــر، ب�تريك �س�رودو ودومينيك منغونو، معجـــم حتليل اخلط�ب، ترجمة عبد 
القـــ�در املهـــريي وحمـــ�دي �سمود، وبـــ�سكل اأخـــ�ش مدخل: التـــوا�سل ووظ�ئف 

اللغة.

وتعـــدد بني�تـــه التـــي ميكـــن ت�سخريهـــ� الأداء غ�ي�ت 

واأغـــرا�ش متنوعـــة، وهذا م� يبز بجـــالء من خالل 

الوظ�ئف املختلفة املقرونة بعوامل التوا�سل اللفظي: 

املر�سل/ الوظيفة التعبريية، املـــر�سل اإليه/ الوظيفة 

الت�أثريية اأو االإفه�ميـــة، ال�سي�ق/ الوظيفة املرجعية، 

الر�س�لـــة/ الوظيفـــة ال�سعرية، االتـــ�س�ل/ الوظيفة 

االنتب�هية، ال�سنن/ الوظيفة امليت�ل�س�نية.

لقـــد ارتبط مـــ�سروع ي�كوبـــ�سون ب�أجنـــدة علمية 

اخلط�طـــة  تقـــراأ  اأن  ينبغـــي  ال  ولذلـــك  مرتابطـــة، 

بـــ�سكل خمتزل، كم� يجـــري يف كثري مـــن الدرا�س�ت 

املختـــ�سرة، مبعـــزل عن طمـــوح ي�كوبـــ�سون العلمي، 

وهكـــذا حتـــدد امل�سعـــى عنـــده يف ربـــط الل�س�نيـــ�ت 

بعلـــم ال�سعـــر اأو ب�ل�سعرية، اأو م� يجعل مـــن الر�س�لة 

اللفظية �سعرا، مع ربـــط ال�سعرية بخ�س�ئ�ش بني�ت 

اللغة ووظ�ئفه�، ثم قـــرن خ�س�ئ�ش النظ�م اللفظي 

بخ�س�ئ�ش اأنظمة عالم�ت اأخرى، من خالل اإر�س�ء 

برن�مـــج للبحـــث يف اخل�س�ئـــ�ش امل�سرتكـــة الأن�س�ق 

العالم�ت. وهو م� �ست�سطلع به ال�سيمي�ئي�ت الع�مة. 

عالوة علـــى االإقرار مبركزيـــة التـــوا�سل، وب�خرتاق 

الوظيفـــة التوا�سليـــة للوظ�ئـــف االأخـــرى واإن احتلت 

مرتبـــة ث�نوية، يف اإط�ر هرميـــة الوظ�ئف و�سلميته�، 

وهي هرمية حمكومة مبفهوم املهيمنة. وميكن البحث 

عن الرتاتبية وعـــن جتلي�ته� وعن اآلي�ت ا�ستغ�له� يف 

اأمنـــ�ط خمتلفة من اخلط�ب�ت؛ لذلـــك اأغنت نظرية 

الوظ�ئـــف يف �سيغتهـــ� الي�كوب�سونيـــة جمموعـــة من 

التح�ليل املنجزة يف نظرية الن�سو�ش واخلط�ب�ت.

واإذ ت�أكد يف كثري من االأعم�ل حمدودية خط�طة، 

من منط خط�طة ي�كوبـــ�سون وم� �س�كله�، فالأن هذه 

املحدوديـــة مردهـــ� اإىل ت�أكيـــد مركزيـــة التـــوا�سل، 
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. ولذلك 
(1(

مقرونة بهيمنة النظ�م اللفظي ومركزيته

فتو�سيـــع اآف�ق التحليـــل تقت�سي النظـــر اإىل التوا�سل 

اللفظي يف اإطـــ�ر اأ�سمل وهو نظرية الفعل التوا�سلي، 

كم� جت�سده� فل�سفة التوا�سل اأو النظري�ت التداولية 

االأجنلو�س�ك�سونيـــة الق�ئمة على الفعل والعمل، مثلم� 

يقتـــ�سي االأمـــر االنفتـــ�ح علـــى النظريـــ�ت النف�سية 

واالجتم�عيـــة حـــول التف�عل. بل كلمـــ� ات�سعت دوائر 

التنظـــري للنـــ�س�ط الكالمـــي عنـــد البـــ�سر تبـــني اأن 

اأطروحة مركزية الوظيفة التوا�سلية ت�سوبه� عمومية 

وتب�سيط مفرط�ن. ففي �سي�ق هذا ال�سرح النظري، 

م� هو املوقع الذي ميكن اأن حتتله الوظيفة الت�سليلية 

اأو اللعبيـــة اأو االإقن�عيـــة اأو الت�سلطيـــة اأو االإرغ�مية؟ 

هـــل ي�سعـــى الب�سر فعـــال اإىل احلـــر�ش علـــى اإجن�ح 

التـــوا�سل؟ م� موقـــع اإ�س�ءة الفهـــم الق�سدية وعدم 

الفهم والت�أويالت اخل�طئـــة بني االأفراد واجلم�ع�ت 

 رغم اأننـــ� ال نعدم االأدبي�ت التي 
(2(

يف هـــذا النظ�م؟

توؤكد مبداأ التع�ون الإجنـــ�ح التوا�سل، وتدبري ممثلي 

acteurs الفعـــل التوا�سلي للم�سرتك لبلوغ االأهداف 
التوا�سليـــة، و�سرورة اإخـــ�س�ع التـــوا�سل االجتم�عي 

لثوابـــت عقالنيـــة ت�سبـــط اأخالقي�ت التـــوا�سل كم� 

جنـــد عند ه�برم��ش يف ت�سوره للتداولي�ت ال�س�ملة، 

فـــ�الأ�سل هـــو اأن نخلـــق �سي�قـــ�ت توا�سليـــة للتعـــ�ون 

وللتوافق وللرتا�سي وليـــ�ش للتن�فر وللتن�بذ، يف اإط�ر 

. ي�ستوجب نقد مركزية النظ�م اللفظي لي�ش فقط ا�ستدم�ج املكون�ت امل�س�حبة   (1(
للنـــ�سق اللفظي، م� ا�سطلحنـــ� عليه بلغة اجل�سد، واإمنـــ� التخل�ش من مركزية 

العالمـــة اأو الوحـــدات الدالة املحـــددة يف الكلمـــة واأجزائهـــ� املورفيم�ت، ففي 

النظـــ�م ال�سيميوطيقي الع�م، كل �سيء ميكـــن اأن يكون داال: متف�سل الفقرات، 

الرتقيم، امل�س�فة بـــني االأ�سخ��ش اأثن�ء الكالم، ال�سمت.... ومرة اأخرى ينبغي 

تخلي�ش هذا الت�سور من �سلطة التف�سري الق�سدي؛ اأي اأن ق�سدية الذات لي�ست 

�سرطـــ� لتوليد الداللـــة. فعن��سر هـــذه االأنظمة حتمل �سروط التـــدالل املقرتنة 

مبحددات اجتم�عية اأو ثق�فية، ميكـــن تفعيله� يف �سي�ق�ت ت�أويلية معينة، مثلم� 

ميكن اأن تبقى ك�منة غري مفعلة.

�سهـــدت العقـــود االأخـــرية تزايـــدا داال يف الـــدرا�س�ت امل�ستغلـــة علـــى مو�سوعة   (2(
التـــوا�سل بني-الثق�فـــ�ت، وذلـــك يف ظل ت�س�عد خطـــ�ب الهويـــة والعن�سرية 

والنبـــذ والتعـــ�سب ودور العوملة الثق�فية يف خلق اأمنـــ�ط توا�سلية جديدة، تعيد 

ن�سج الروابط بني الثق�ف�ت وفق اأفق قيمي جديد.

البحـــث اجلم�عـــي عـــن احلقيقـــة. ال �سك اأن اللغـــة 

مـــوؤ�س�سة اجتم�عيـــة، لكن هـــذه املـــوؤ�س�سة ال حتكمه� 

قيم التوا�سل ال�سفـــ�ف ورغبة امل�س�ركني يف التف�هم 

وتق��سم املعـــ�رف، ثمة اأهواء اأخـــرى يتم ت�سريفه�. 

النت�ئـــج ذات القيمـــة التجريبيـــة  وهكـــذا فمعظـــم 

املتوافقة مع حيـــ�ة اللغة وت�سكالته� يف املجتمع ك�نت 

ن�بعة من اال�ستغـــ�ل الدوؤوب لل�س�نيـــني االجتم�عيني 

. لقد 
(((

وحمللـــي املح�دثـــ�ت واإثنولوجيـــي التـــوا�سل

اأعـــ�دت كل هـــذه احلقـــول املعرفيـــة تفكيـــك االأبع�د 

التجريدية واملتع�لية ملفهوم التوا�سل، مبزة من�طق 

جديدة للتوا�سل اأو عدم التوا�سل ووظ�ئفه. ومبوجب 

هـــذه الثـــورات العلمية اجلديـــدة انتقلن� مـــن ف�س�ء 

تعريفي مبـــ�سط نحتت مع�ملـــه الل�س�نيـــ�ت الوظيفية 

نحو ف�س�ء تعريفي بقيم داللية ومبحموالت مفهومية 

جديدة ملفهوم التوا�سل.

ح��سل م� �سبق، اأن هن�ك انتق�دات ط�لت خط�طة 

ي�كوبـــ�سون، امتـــدت نت�ئجه� نحو تطويـــر خط�ط�ت 

مدققـــة لـــ�سريورة االإنتـــ�ج والت�أويل، بـــل امتدت هذه 

النت�ئـــج نحو تطوير نظريـــ�ت االأدب ووظ�ئف اأنواعه 

واأجن��سه، كم� �سنبني، وفيم� يلي بي�ن مقت�سب الأهم 

النت�ئج املح�سلة:

- هيمنـــة العنـــ�سر اللفظـــي يف خط�طـــة ي�كوب�سون 

وتغييـــب للعنـــ��سر غـــري اللفظيـــة ولفع�ليتهـــ� يف 

التوا�سل.

- اعتم�د املعي�ر الل�س�ين مبداأ يحتكم اإليه يف التعرف 

علـــى الوظ�ئف يف اخلط�ب�ت. فمثـــال، هل هن�ك 

معي�ر ل�س�ين موحد ميكـــن االحتك�م اإليه لتحديد 

الوظيفـــة ال�سعريـــة يف ال�سعر العمـــودي وق�سيدة 

النـــرث؟ اأم اأن االأمر يتحـــدد ب�إكراه�ت اأجن��سية؟ 

اأم ميكن الركون اإىل الق�سد؟ 

. حنـــون مبـــ�رك، »عندم� تخلـــق النظرية مقوم�ت جت�وزه�: قـــراءة يف م�سري   (3(
وظ�ئف اللغة، �سمن«، �ش148.
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- مـــ�سكل االأح�دية، ويتحدد هذا املـــ�سكل يف اأح�دية 

املـــر�سل واملـــر�سل اإليـــه واأح�ديـــة الـــ�سنن. ومـــن 

اأوجه االعـــرتا�ش على تـــ�سور االأح�ديـــة، م�س�ألة 

تعـــدد االأ�سوات يف امللفوظ�ت كمـــ� �سيبني ديكرو، 

وكذلك يف بعـــ�ش االأجن��ش، مثال يف الرواية جند 

الك�تـــب والـــراوي وال�سخ�سيـــة الـــراوي )حم�فل 

تلفظيـــة(. وهنـــ�ك م� يـــ�سكك يف اأح�ديـــة ال�سنن 

داخـــل امللفوظـــ�ت الب�سيطـــة واالأنـــواع االأدبيـــة، 

ففـــي امللفوظ�ت التي نتـــوا�سل به�، ال وجود ل�سنن 

مـــ�سرتك موحـــد يف اأذهـــ�ن املتكلمـــني. فهنـــ�ك 

تفـــ�وت يف ال�سجـــالت اللفظيـــة والتعبرييـــة ويف 

خمـــزون املعـــ�رف. كل ذلـــك ي�سهـــم يف �سي�غـــة 

اللغ�ت الفردية، ثمة م�سرتك داليل ج�هز وهن�ك 

املـــ�سرتك الـــذي يبنى يف التف�عل بـــني الذات؛ اأي 

�سيغتـــ�ن لل�سنن، بـــدل �سيغة واحـــدة، متك�ملت�ن 

ومتف�علت�ن، متمثلتـــ�ن يف ال�سنن اجل�هز وال�سنن 

املبني. مـــ� يجعل التف�هم جزئيـــ� بني الذوات هو 

كونن� ن�سرتك يف �سنن جزئي، واأطروحة التج�ن�ش 

واهيـــة. ويف االأنواع االأدبية يت�أ�س�ش النظ�م االأدبي 

علـــى تعدد ال�سنن، خذ مثـــال الق�سيدة العمودية، 

لديـــك الـــ�سنن العـــرو�سي و�سنن البنـــ�ء املعم�ري 

و�سنن الـــ�سورة ال�سعرية. ويزداد االأمر تعقيدا يف 

منظوم�ت ذات التعقيد ال�سميوطيقي، مثل امل�سرح 

وال�سينمـــ� والت�سكيل، واالأدب التف�علي، تقوم على 

مبـــداأ تعدد ال�سنن، والرهـــ�ن يف مق�ربة مثل هذه 

اخلط�بـــ�ت يتحـــدد يف كيفيـــة تف�عـــل اأ�سننه� يف 

عمليـــة بن�ء املعنى، وكيفيـــة ا�ستقب�ل املتلقي لهذا 

التعدد وتفكيكه.

)transcodage(1: ويتحدد 

- م�سكل الت�سنني العبي

هـــذا املـــ�سكل يف ترجمة ونقـــل املعنـــى/ اخلب/ 

.Francois Rastier, communication ou transmition.  (1(

املعلومة من �سنن اإىل اآخر. يف امل�سرح يتم الت�سنني 

العـــبي لنـــ�ش الك�تب عـــب �سنن املخـــرج و�سنن 

املمثلني وال�سنن ال�سينوغـــرايف، هذا امل�سكل ع�بر 

الأجن��ش خمتلفـــة، املو�سيقى، الرتجمة، ال�سينم�، 

�سبـــك�ت التـــوا�سل اجلم�هـــريي )الق�سيـــدة يف 

اليوتـــوب: مقـــروءة ومرئية وم�سحوبـــة مب�س�هد 

فيديو(. ميكن اأن نخ�سع قيمة داللية اأو رمزية مثل 

العنف �سد االأطف�ل اإىل ت�سنني عبي عب اأ�سن�د 

خمتلفة: ت�سكيل/ �سينم� / مو�سيقى / م�سرح..

- تغييـــب الكف�ي�ت: يف نقده� خلط�طـــة ي�كوب�سون، 

 منوذج� للتوا�سل ق�ئم� على 
(2(

تقدم اأوري�سيـــوين

�سطـــر الكف�يـــ�ت اإىل كف�يـــ�ت االإنتـــ�ج وكف�ي�ت 

املوؤول، ب�عتب�ره� �س�منة للتوا�سل اللغوي الن�جح. 

على راأ�ش الكف�يـــ�ت جند تالزم الكف�ية الل�س�نية 

وامل�س�حبـــة لل�س�ن نظرا اإىل كون التب�دل اللفظي 

متعدد القنوات، والكف�ي�ت التوا�سلية التي تتفرع 

عنده� اإىل كف�ية بالغية تداولية وكف�ية ثق�فية/ 

اإيديولوجية وكف�ية مو�سوعية وكف�ية منطقية.

لقد حظيت الكف�ية الل�س�نية من خالل مكون�ته� 

بن�سيب وافر من التحليل والو�سف يف ت�ريخ الل�س�ني�ت 

احلديثـــة، بينم� غيبـــت الكف�ي�ت االأخـــرى، حيث مت 

جت�هل دور املع�رف امل�سبقـــة واآلي�ت اال�ستدالل التي 

تنتمي اإىل منطق اللغة الطبيعي ال�ستق�ق الت�سمين�ت 

واالقتـــ�س�ءات واال�ستلزام�ت، وكذلـــك دور االأحك�م 

احلج�جـــي،  التـــوا�سل  يف  االإيديولوجيـــة  القيميـــة 

ومتثالت امل�س�ركني الأدوارهم االجتم�عية وهرميتهم 

وت�أثري هذا التمثل يف اإنت�ج امللفوظ�ت وت�أويله�.

- احل�جـــة اإىل ت�سور دين�مي لل�سيـــ�ق، الأن ال�سيغة 

التي طرح به� يف خط�طة ي�كوب�سون، ال متكن من 

.ك�تريـــن كريبـــرات اأوري�سيوين، امل�سمـــر، ترجمة ريت� خ�طـــر، �ش �ش)28-  (2(
.290
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ر�سد اأمن�طه املتنوعة املحددة يف ال�سي�ق الل�س�ين 

املرتبـــط بتمـــ��سك االأقـــوال ال�س�بقـــة والالحقة، 

وال�سيـــ�ق املبـــ��سر املحـــدد يف و�سعيـــة التـــوا�سل 

كمـــ� يدركهـــ� املتخ�طبـــون، وال�سيـــ�ق االجتم�عي 

املخزنـــة  الذهنيـــة  ال�سيـــ�ق  ومنـــ�ذج  والثقـــ�يف، 

كتمثالت... وي�ستتبع هـــذا الت�سور االإقرار بتعدد 

مرجعي تقرتن به امللفوظ�ت.

و�سي�قـــي(  )ت�ريخـــي  دين�مـــي  تـــ�سور  �سي�غـــة   -

للوظ�ئف، ال تكتـــ�سب مبوجبه� امللفوظ�ت وظ�ئف 

ث�بتـــة تبنيهـــ� وحتدده� مع�يـــري داخليـــة )لغوية 

اأو مـــ� �س�كلهـــ�(. ف�مللفوظ�ت تتغـــري وظ�ئفه� من 

�سيـــ�ق اإىل اآخـــر ومن منظومة ثق�فيـــة اإىل اأخرى 

ومن حقبة اإىل اأخرى؛ ف�لوظيفة ال�سعرية متغرية 

وت�ريخية وزمنية و�سي�قيـــة. ف�مللفوظ�ت احل�ملة 

لوظيفـــة �سعريـــة يف �سي�ق، قد ت�سنـــد له� وظ�ئف 

اأخرى يف �سي�ق�ت اأخرى.

- ت�ستلـــزم نظريـــة الوظ�ئف، حتى تكـــون ق�درة على 

اال�ستغـــ�ل على النـــ�سو�ش واخلط�بـــ�ت، تطويرا 

وتنقيحـــ�؛ مم� يبني اأن كل النظري�ت التي ظهرت 

يف القـــرن الع�سرين يف اأطر نحو الن�ش ول�س�ني�ت 

النـــ�ش مل ت�ستغن عن مكون نظـــري مهم، ويتعلق 

االأمـــر بوظ�ئـــف النـــ�ش/ اخلط�ب )فـــ�ن ديك- 

دوبوغراند...(. 

)- عن التوا�صل والتوا�صل الأدبي

�سنخ�س�ش هذه الفقرة ملن�ق�سة امتدادات النظري�ت 

املرتبطة ب�لفعل التوا�سلي يف حقل االأدب، اأو م� ميكن اأن 

ن�سطلح عليه ب�لتوا�سل االأدبي. ففي �سي�ق التو�سع الذي 

ت�سهـــده النظري�ت من اأجـــل نقل مف�هيمهـــ� واإجراءاته� 

التحليلية اإىل جم�الت تطبيقية جديدة مغ�يرة للمج�الت 

التـــي مثلـــت مه�ده� التطبيقـــي، عرف حقل الـــدرا�س�ت 

االأدبيـــة امتدادات تطبيقية دالة لنظرية التلفظ ولنظرية 

بـــرزت  حيـــث  ولنظريـــة احلجـــ�ج،  الكالميـــة  االأفعـــ�ل 

تداولي�ت اأدبيـــة تهتم مبو�سوعـــ�ت منتزعة من جم�الت 

التـــوا�سل االعتي�دي، لت�ستغل علـــى متظهراته� يف جم�ل 

االأدب. ومن بني هذه املو�سوع�ت ا�ستغ�ل املق��سد وحدود 

االلتق�ء بني مق�سدية الك�تب والق�رئ يف اإط�ر م� ي�سمى 

ب�ملق�سدي�ت امل�سرتكة )جريار جينيت(، وت�سكالت مبداأ 

»التع�ون«، ذي االأ�سول الغراي�سية، ال�س�بط للتوا�سل بني 

املتخ�طبـــني يف عمليـــ�ت �سي�غة الر�س�لـــة الفنية، وذلك 

من خـــالل مفهـــوم »امليث�ق االأدبـــي« اأو مفهـــوم »التع�ون 

الت�أويلـــي« بني الك�تب والق�رئ الـــذي طرحه منغونو اأحد 

اأهم املدافعني عن م�سروع »التداولي�ت االأدبية«.

ــوفــوين  ــك ــران ــف وتــــعــــددت االأعــــمــــ�ل يف املـــجـــ�ل ال

اأفع�ل  نظرية  بتطبيق�ت  املهتمة  واالأجنــلــو�س�كــ�سوين 

الكالم يف حقل االأدب، وقد وجدت الفر�سية االإجن�زية 

عند �سورل جم�ال خ�سب� للتطبيق يف الدرا�س�ت املرتبطة 

مبج�ل امل�سرح حتديدا، وفنون االأداء الرتب�طه� »بفل�سفة 

من  انطالق�  يتوا�سلون  ال  الب�سر  اأن  ترى  التي  العمل«، 

ب�سكل  �سلف�  له�  خمطط  عمل  وخط�ط�ت  خمزنة  رموز 

واع قبل اإجن�ز الفعل، فمعنى ال�سلوك يبنى اأثن�ء الفعل، 

اأن يوؤدي الدور نف�سه/  ففي اخل�سبة ميكن لنف�ش املمثل 

خمتلفة،  بـــدالالت  مــرات  عــدة  التعبريات  احلــركــ�ت/ 

لي�ش  ال�سلوك  اأن  مبعنى  لل�سلوك،  المتثيلية  نظرية  اإنه� 

وث�بتة.  ج�هزة  ذهنية  وخط�ط�ت  لتمثيالت  انعك��س� 

ولقد عرفت النظرية االإجن�زية، التي ت�سمى يف االأدبي�ت 

االإجنــــ�زي  ب�ملنعطف  احلــديــثــة  االأجنـــلـــو�س�كـــ�سونـــيـــة 

performative turn، تطبيق�ت مهمة يف جم�ل فنون 
اجل�سد وفنون العر�ش الو�س�ئطي.

وينبغي اأن ن�ستح�سر يف هذا ال�سي�ق انعط�ف نظرية 

اأفعـــ�ل الـــكالم نحـــو النـــ�سو�ش واخلط�ب�ت، مبـــ� فيه� 

اخلط�ب�ت االأدبية، بعد اأن ت�سكلت يف اإط�ر مق�ربة و�سفية 
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يف كنـــف اال�ستغـــ�ل الو�سفـــي علـــى جمل منف�سلـــة، لقد 

حتـــول االهتم�م اإىل البحـــث يف كيفي�ت ترابط/ مت��سك 

اأفع�ل الـــكالم داخل اخلط�ب�ت لت�سكل فعال كالمي� اأكب 

macro act )ف�ن ديك(. 

كمـــ� تزايد االهتمـــ�م بنظريـــة املقـــ�م وت�سكالته يف 

اخلط�ب االأدبي، وبعالقة االأدب ب�ملوؤ�س�سة )�سك�ربيت(، 

وحتديـــدا خمتلـــف االإكراهـــ�ت والقيـــود ال�سو�سيولوجية 

والت�ريخيـــة التـــي توؤثـــر يف �سريورة اإنت�ج »االأثـــر االأدبي« 

وتلقيه. كم� برزت يف العقود االأخرية، يف اإط�ر التداولي�ت 

املعرفيـــة، جمموعة الفتـــة من البحـــوث الدقيقة املنجزة 

حـــول مب�حث قدميـــة/ جديـــدة يف حقـــل االأدب، ويتعلق 

االأمر ب�ال�ستع�رة والتخييل واملثل )مو�سلري، اآن ريبول(.

اآفاق جديدة لدرا�صة التوا�صل: املنعطف املعريف  -4

فتحت العلـــوم املعرفية اآف�ق� رحبة لـــدرا�سة الذهن، 

مـــن خالل اال�ستغ�ل املتعدد االختـــ�س��س�ت على االآلي�ت 

التـــي ي�ستخدمه� الدم�غ الكتـــ�س�ب املعـــ�رف واملعلوم�ت 

وتخزينهـــ� ومتثيله� ومع�جلته�؛ ذلـــك اأن الدم�غ يت�سمن 

يف هند�ستـــه الوظيفيـــة من�طـــق ن�سيطة متثـــل اال�ستغ�ل 

املعـــريف ملن�طـــق/ ب�حـــ�ت متخـــ�س�سة يف اأ�سنـــ�ف من 

املع�جلـــ�ت دون اأخـــرى، وترتابط من�طقـــه واأحي�زه عب 

�سبك�ت ع�سبية، تقوم على تن�سيق املعلوم�ت؛ الأنه يعتمد 

مع�جلة موزعة ومتوازية.

لقد حققـــت العلوم املعرفية ثـــورة علمية، حتى غدت 

جمـــ�الت  يف   ،new paradigm اجلديـــد  االأمنـــوذج 

متنوعة مثـــل االأنرثوبولوجي� والـــذك�ء اال�سطن�عي وعلم 

.
(1(

النف�ش وعلم الرتبية وعلوم اللغة والدرا�س�ت االأدبية

لقد �س�دت مغ�لطت�ن يف التـــ�سور التمثيلي والت�سور 

امل��سدقـــي للغـــة، تقـــوم املغ�لطـــة االأوىل على فكـــرة اأن 

اللغـــة متثيـــل للفكـــر اإال اأن هنـــ�ك مـــ� يوؤكـــد اأن التفكري 

ميكـــن اأن يكون بـــدون لغة، وذلك بوا�سطـــة �سور اأو رموز 

(1( .Andler, Daniel, introduction aux sciences cognitive. 

اأو خط�طـــ�ت، واملغ�لطة الث�نية مف�دهـــ� اأن كل م� نعرفه 

عن الع�مل ي�أتـــي عن طريق اللغة، التـــي تعك�ش متثيالتن� 

الفكريـــة للعـــ�مل، غري اأن الـــدرا�س�ت يف العلـــوم املعرفية 

بينـــت اأن مـــ� نعرفـــه عن العـــ�مل ي�أتي جزئيـــ� عن طريق 

اللغـــة، واأن هن�ك م�ستوى معرفي� و�سيطـــ� ي�سمى ب�لبنية 

الت�سوريـــة )راي دج�كنـــدوف( يتـــو�سط عالقـــة الذهن 

ب�ملحيـــط اخل�رجـــي، ففيـــه ترمـــز التمثـــالت الداخليـــة 

الإدراك�تن� للعـــ�مل اخل�رجي؛ الأن العـــ�مل يبنى داخلي� يف 

بيئة الذهن/ الدم�غ.

اإن التـــوا�سل ال ميكـــن اأن يحـــدث اإال بوا�سطـــة رموز 

اتف�قيـــة خمزنة يف الدمـــ�غ، ومن مه�م العلـــوم املعرفية 

االإب�نـــة عن كيفية اكت�س�ب هذه الرموز يف �سريورة النمو، 

وكيفيـــة تخزينه� ومع�جلته� على اخلـــط on line اأثن�ء 

االإنتـــ�ج والفهم، وهل هن�ك مت�ثل بـــني االأفراد يف متثيل 

ومع�جلة عن��سر النظ�م التوا�سلي. 

فمن املعلوم اأن خمتلـــف املعلوم�ت املرتبطة ب�لنظ�م 

اللفظـــي، �سوت� و�سرف� ومعجمـــ� وتركيب� وداللة، منظمة 

يف الدمـــ�غ بـــ�سكل ي�سمح ب��ستعم�لهـــ� يف �سريورة االإنت�ج 

والفهـــم. ف�أثنـــ�ء االإجنـــ�ز يتـــم اجتـــالب التمثيـــالت/ 

الت�سنينـــ�ت ال�سوتيـــة وال�سرفيـــة والرتكيبيـــة والداللية 

املخزنـــة يف الذاكـــرة من من�طـــق خمتلفة، وتـــر�سل اإىل 

من�طـــق املع�جلـــة ثـــم تـــر�سل التعليمـــ�ت اإىل االأعـــ�س�ء 

املحركة )جه�ز النطق( ليتم نطقه� مت�سل�سلة.

ويت�سمن مـــ�س�ر االإجن�ز والفهم انتقـــ�ال من النظ�م 

اإىل  اللـــ�س�ين  ومـــن  اللـــ�س�ين  النظـــ�م  اإىل  التـــ�سوري 

، ويتـــم هـــذا االنتقـــ�ل وفـــق 
(2(

املفهوم�تـــي/ التـــ�سوري

)2)  يقـــرتح برين�ر بوتيي يف النموذج الذي يقدمه للتـــوا�سل، املبني على مقت�سي�ت 
معرفية، ر�سم م�س�رات حمددة للفعل التوا�سلي، قوامه� �سي�غة ت�سورية قبل- 

تلفظية يتم حتويله� اإىل ت�سنين�ت ل�س�نية، ومن جهة اأخرى يجمع املر�سل واملتلقي 

مق�مـــ� ومعرفـــة موحدة ب�لعـــ�مل وت�سميمـــ� معرفي� موحدا مبنـــي على مع�رف 

موحـــدة بينهم� حول الع�مل، ت�سمـــن املعرفة املوحـــدة والت�سميم املعريف احلد 

االأدنـــى من التوافق والتن�غم بني الذوات املتوا�سلة. فوجود توافق�ت نورولوجية 

ول�س�نية واجتم�عية �س�من لتن�غم اأدمغة املتخ�طبني يف حده االأدنى. 

Pottier, theorie et analyse en linguistique.
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اإجـــراءات ت�سرتعي التوافق ومقت�سيـــ�ت ال�سي�ق، مبعنى 

اأن املع�جلـــة التـــي تربط اللغـــة ب�ملق�م تقتـــ�سي تن�سيط� 

متوازيـــ�، للمعلومـــ�ت الل�س�نية واملق�ميـــة. وهذا م� تبينه 

الدرا�س�ت النورولوجيـــة التي اأقرت بتف�عل ال�سق االأي�سر 

للمـــخ املخ�س�ش يف املع�جلـــة النحوية مع الـــ�سق االأمين 

املخـــ�س�ش ملع�جلـــة مهـــ�رات الكفـــ�ءة التوا�سلية، على 

راأ�سهـــ� املهـــ�رات غـــري اللفظيـــة والتف�عليـــة واملعلوم�ت 

الوجـــه وتعبرياتـــه  والتعـــرف علـــى  ب�ل�سيـــ�ق،  املتعلقـــة 

واحلـــرك�ت والنوايـــ�. ف��ستعمـــ�ل اللغـــة يقتـــ�سي تفعيال 

متك�مـــال للكف�ءة الل�س�نيـــة وكف�ءات توا�سليـــة وتداولية 

.
(1(

غري لفظية

متثـــل دوائر البحـــث يف العلوم املعرفيـــة اإط�را علمي� 

متطـــورا لتطويـــر اآليـــ�ت و�سف اأنظمـــة التـــوا�سل عنـــد 

البـــ�سر وتف�سريهـــ�. وبذلـــك اتـــ�سع طمـــوح جمموعة من 

التخ�س�س�ت التقليدية من قبيل علم الداللة اأو التداولي�ت 

اأو الدرا�س�ت االأدبية نحو ا�ستدم�ج اأمنوذج العلم املعريف، 

ال�ستكـــ�س�ف اأو اإع�دة اكت�س�ف مب�حث كال�سية، من قبيل 

�سريورة الفهـــم اأو الت�أويـــل اأو التفكيـــك اأو تف�عـــل الذات 

املنتجة للنـــ�سو�ش مع االأثر االأدبـــي اأو تف�عل الق�رئ مع 

الن�سو�ش. 

وفيم� يلي �سرنكز على اإط�رين معرفني يف ارتب�طهم� 

مبج�لني مـــن جم�الت التوا�سل، وهمـــ� التوا�سل اللفظي 

وغري اللفظي والتوا�سل االأدبي. ويتعلق االأمر ب�لتداولي�ت 

املعرفية cognitive pragmatics من جهة وال�سعرية 

 cognitive poetics- املعرفيـــة  اأو ال�سرديـــ�ت 

cognitive narrative من جهة اأخرى.

عمل �سبريبر وول�سون يف اإط�ر التداولي�ت املعرفية على 

, ف�لتداولي�ت 
(2(

فك االرتب�ط بني التداولي�ت والل�س�ني�ت

)1)  ينظـــر، بنعيـــ�سى زغبـــو�ش، الـــ�سريورة التوا�سلية والكفـــ�ءة اللغويـــة بني علوم 
االأعـــ�س�ب وعلم النف�ش املعريف: منـــوذج اللغة املنطوقة ولغـــة االإ�س�رة، �سمن: 

التوا�سل واأبع�ده الل�س�نية وال�سيكولوجية والرتبوية والتقنية، �ش24.

(2( Dan sperber, Derdre Wilson,Relevance communication and 
cognition.
Dan Sperber, Derdre Wilson, Meaning and Relevance.

يجـــب اأن تكون مبحث� ت�بع� لعلم النف�ش املعريف، حيث اإن 

ت�أويل امللفوظ�ت متجـــذر يف اآلي�ت ع�مة للفهم وال�ستغ�ل 

العمليـــ�ت املعرفية التي يعد الذهن مركـــزا له�. تتمحور 

االأطروحة املركزية لـ»نظرية املالءمة« عندهم� حول نقد 

منوذج ال�سنن الذي هيمن على من�ذج التوا�سل، فقد بين� 

مبـــ� فيه الكف�ية اأن التـــوا�سل بني البـــ�سر يعتمد اإواليتني 

متف�علتـــني ومتك�ملتـــني، وهم� اإواليـــة الت�سنـــني واإوالية 

اال�ستنت�ج. والفكرة هن� اأن امللفوظ�ت ال حتمل املعنى �سوى 

ب�سورة جزئية، واأنظمة مع�جلة املعنى مع�جلة ل�س�نية يف 

الذهـــن ال تـــ�سنن �سوى جزء من املعـــ�ين الق�سدية؛ الأنه� 

تع�لج املعنـــى اللغوي ب�سكل حملي وم�ستقـــل عن ال�سي�ق، 

ولذلـــك ت�أتـــي اإواليـــة اال�ستنت�ج الإغنـــ�ء ت�أويـــل امللفوظ، 

ب�النفتـــ�ح على املحيـــط املعريف للمتخ�طبـــني. فم� ميكن 

للت�سنـــني اأو لفـــك الت�سنني الل�س�نيـــني اأن يبلغ�ه متمثل يف 

متثيـــالت جزئية وجمـــردة وغري مكتملـــة للمعنى، ينبغي 

اإغن�وؤهـــ�، بت�سمينـــ�ت وافـــرتا�س�ت. ليـــ�ش كل م� ميكن 

اأن يقـــ�ل يرمـــز بوا�سطة النظـــ�م اللغـــوي، ف�لت�سمين�ت 

واملق��سد ال ترمزهم� اللغة.

ويف ظل هـــذا الت�سور تتحول االأقوال اإىل منبه �سمن 

منبهـــ�ت توجد يف املحيط املعـــريف للمتخ�طبني وظيفته� 

اإبـــراز القـــ�سد، ويتمثـــل دور املـــوؤول يف ا�ستعمـــ�ل اآلي�ت 

ا�ستنت�جيـــة للتعـــرف على ق�سد املـــر�سل. ومن املفرو�ش 

اأن يكـــون هذا امللفوظ يف �سريورة اإنت�جه مالئم� لل�سي�ق، 

مثلمـــ� اأن املوؤولني يعملـــون ج�هدين على اإنتـــ�ج ت�أويالت 

مالئمة لالأقوال وا�ستبع�د الت�أويالت غري املالئمة. فمبداأ 

املالءمة مرتبـــط ب�لنظ�م املركزي للذهـــن الذي ي�ستغل 

مببداأ املردوديـــة، والذي يعمل على اإنتـــ�ج متثيالت ت�مة 

للملفوظـــ�ت بوا�سطة اال�ستنت�ج، وهـــي متثيالت خ��سعة 

لل�سيـــ�ق بعكـــ�ش اإواليـــة الت�سنـــني امل�ستقلة عـــن ال�سي�ق. 

ومبوجـــب مبـــداأ املالءمـــة ي�ستعمـــل املتخ�طبـــني كل مـــ� 

مينحهـــم حميطهم املعريف من قرائن لبنـــ�ء الفر�سي�ت 
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الـــواردة وامل�سهمة يف الت�أويل ال�سحيح. ويف هذا الت�سور 

لي�ش ال�سي�ق عن�سرا ث�بت�، واإمن� يبنى ويعدل طيلة عملية 

.
(1(

الفهم والت�أويل

 ,
(2(

وبخ�سو�ش ال�سعرية املعرفية وال�سردي�ت املعرفية

فنحن اإزاء مبحثـــني نخ�لهم� متطورين �سمن الدرا�س�ت 

االأدبية، فمجموعة من ق�س�ي� املبحثني ذات ارتب�ط وثيق 

ب�إ�سك�ليـــة التوا�سل االأدبي كمـــ� �سنبني. فمن بني امل�س�ئل 

التي ا�ست�أثرت ب�هتم�م املتخ�س�سني يف ال�سعرية املعرفية 

وال�سردي�ت املعرفية: كيفية بن�ء االأذه�ن للتمثيل ال�سردي، 

والـــدور الذي يلعبه التخييل يف حي�ة الفكر وتطور الذك�ء 

االإنـــ�س�ين، وكيفيـــة تفعيل القرائن والبنيـــ�ت الن�سية يف 

النـــ�سو�ش االأدبية وتن�سيطه� ل�سريورات مع�جلة معرفية 

يف اأذهـــ�ن قـــراء االأدب وم�ستقبليـــه، واآليـــ�ت بن�ء املعنى 

يف االأدب مق�رنة ب�لـــ�سريورات املعرفية التي يبنى به� يف 

جم�الت لغوية ومعرفية غري اأدبية )االإ�سق�ط اال�ستع�ري 

واآلية الدمج...(، الـــدور الذي تلعبه الو�س�ئط )ال�سمعية 

والب�سرية واللفظيـــة( يف بن�ء اأمن�ط معينة من املع�جلة 

الذهنيـــة لظ�هرة الت�سريد وتعديله�، ومث�ل ذلك املق�رنة 

بـــني التمثيل الـــ�سردي يف الروايـــة وال�سينمـــ� واملو�سيقى 

والـــر�سوم املتحركة، وهن� يطرح مـــ�سكل الت�سنني العبي 

امل�س�ر اإليه �س�بق�، ويتحدد يف تقني�ت ترجمة ونقل ال�سرد 

من و�سيط الآخر.

ومتثل ال�سعريـــة املعرفية لكثري من الدار�سني مق�ربة 

جديدة ونوعية الأقطـــ�ب التوا�سل االأدبي الثالثة: الك�تب 

والن�ش والقـــ�رئ. من منطلق فتح اجل�سور بني االإنت�جية 

ب�عتب�رهـــ� �سريورات معرفيـــة تتخذ تـــ�سكالت وجتلي�ت 

ن�سية، تثري الف�عليـــة الت�أويلية لدى املتلقي. وتكمن جدة 

. ينظـــر، عبـــد ال�سالم عـــ�سري، عندم� نتوا�سل نغـــري، مق�ربـــة تداولية معرفية   (1(
الآلي�ت التوا�سل واحلج�ج، �س�ش))-7).

. نعتمـــد يف هذه الفقرة على الق�س�ي� التي ب�سطن�هـــ� يف مداخلتن� �سمن اليوم   (2(
الدرا�سي املنظـــم ب�لكلية متعددة التخ�س�س�ت ب�آ�سفي حول ال�سردي�ت وعنوان 

مداخلتن�: ال�سردي�ت املعرفية: اآف�ق جديدة لتحليل اخلط�ب ال�سردي.

هـــذه املق�ربـــة يف قدرتهـــ� على �سهـــر ثالثـــة منعطف�ت 

ت�سكلت يف ت�ريخ الدرا�س�ت االأدبية:

- املنعطـــف الفينومينولوجي: الـــذي ق�م على دمج بعد 

الن�ش مبظ�هـــره البنيويـــة الداخلية ب�لبعـــد النف�سي 

والذاتي للقراءة ب�عتب�ره� جتربة فردية وذاتية.

- املنعطف البنيوي: املـــوؤ�س�ش على مو�سعة املعنى خ�رج 

الـــذات، مـــن خـــالل البحث عـــن قوانني بن�ئـــه داخل 

الن�ش.

- املنعطـــف املعـــريف: املبني علـــى ربط البنيـــ�ت الن�سية 

ب�لنـــ�س�ط الذهني للقراء وب�آليـــ�ت مع�جلة املعلوم�ت 

كم� تتم يف اأذه�ن املتلقني.

خال�صات وا�صتنتاجات:

�سعينـــ� من خالل هذه الـــدرا�سة اإىل تقـــدمي مق�ربة 

ذات منحيني: 

- منحـــى ت�ريخـــي: توخينـــ� مـــن خاللـــه ر�سد املحط�ت 

الكبى لتطور مفهوم التوا�سل يف حقول معرفية �ستى، 

مبزين خمتلف حتوالته.

- منحـــى اإب�ستمولوجي: الغر�ش منـــه تفكيك مفرت�س�ت 

النظري�ت التي ح�ولت �سي�غة من�ذج لو�سف الن�س�ط 

التوا�سلي عمومـــ�، والتوا�سل اللفظي خ�سو�س�. وك�ن 

لزامـــ� لهذا التفكيـــك اأن مير عب م�س�لـــك ا�ستجالء 

ال�سبكة املف�هيميـــة التي يندرج فيه� مفهوم التوا�سل، 

ومتثـــل عن��سر هـــذه ال�سبكة دع�ئم الفعـــل التوا�سلي 

تنظريا وممـــ�ر�سة. ويتعلـــق االأمر ب�ملف�هيـــم الت�لية: 

ال�سنن- املرجع – املق�م – املر�سل – املر�سل اإليه.

لقـــد بين� اأن نقد هـــذه املنظومـــة املف�هيمية �س�حبه 

ظهور مف�هيم اأخرى، مثل مفهوم الكف�ي�ت التوا�سلية.

اإن التنظري للتوا�سل قـــد تطور يف اإط�ر مق�ربة بينية 

وعبية، تت�أ�س�ش على تف�عل العلوم وتك�مله�. ولقد اغتنى 
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حقـــل الـــدرا�س�ت التوا�سليـــة، ب�ندمـــ�ج ق�س�يـــ�ه �سمن 

ان�سغـــ�الت جمموعة مـــن العلوم مثـــل التداولي�ت والعلوم 

املعرفيـــة وحتليل اخلط�ب وحتليل املح�دثة...كم� ح�ولن� 

ا�ستحـــ�س�ر بع�ش امتدادات منظومة العلوم التي ا�ستغلت 

علـــى تيمة التـــوا�سل وجتلي�تهـــ� واآلي�تهـــ� يف �سي�ق حقل 

االأدب، يف اإط�ر م� يعرف ب�لتوا�سل االأدبي.

ومنتهى القول اإن م�ستقبل الدرا�س�ت التوا�سلية يكمن 

يف االنخـــراط يف برامـــج بحث بينيـــة وعبية، من خالل 

التموقـــع يف منظومـــة التخـــ�س�س�ت واملقـــ�والت العلمية 

اجلديـــدة، مـــن اأجـــل جتديـــد ق�س�ي�ه�، واجـــرتاح اآف�ق 

جديـــدة لتنـــ�ول الق�س�يـــ� الكال�سيكية للتـــوا�سل ب�أدوات 

علمية متجددة، حتت�ج اإىل ا�ستنب�ت يف املم�ر�سة العلمية 

عندن�، بغ�ية اإنت�ج جيل جديد من البحوث والب�حثني.
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